
BiRMAVf, ibrahim b. Muhammed 

Şafii fıkhına dair Gaye tü '1- il].tişô.r adlı 
eserine İbn Kasım el -Gazzi (ö. 918/ 151 2) 
tarafından yapılan şerhin haşiyesidir (Ka
hire 1279, 1287, 1298). 2. Ijaşiye 'ala Şer
J:ıi'r-RaJ:ıbiyye. İbnü'l-Mütefennine er
Rahbf'nin (ö. 5771 11 82) el-Man?ı1me
tü'r-Rahbiyye veya er-RalJ.biyye diye 
de bilinen, dört mezhebin feraizle ilgili 
görüşlerine yer verdiği B ugyetü '1- bôl}.iş 
'an cümeli'l-mevô.ris adlı eserine Sıb
tu 'l -Mardini (ö. 912 / 1506) tarafından ya
pılan şerhin haşiyesidir. Eserin müellif 
hattıyla yazılmış bir nüshası Beyrut'ta 
Züheyr Çaviş Kütüphanesi 'nde bulun
maktadır (Zirikli, 1, 68) . 3. lfaşiye 'alô. 
Fetl}.i'l-vehhôb li-Şerl}.i Menhecft-tul
lab. Zekeriyya el-Ensarf'nin (ö 9251 15 ı 9) 
nahve dair Menhecü't- tullab adlı ken
di eserine yaptığı Fetl}.u'l-vehhô.b adlı 

şerhinin haşiyesi olup Darü' 1- kütübi'l
Mısriyye'de (nr. 30) bir nüshası vardır 
(Serkis, ı. 553) 4.Ijaşiye 'ala Şerl:J.i 'l-Ka
rô.fi li'l-Kaşideti '1- garô.miyye. İbn Pe
rah el-İşbili'nin (ö. 699 / 1300) hadis te
rimlerine dair Garô.mi SaJ:ıiJ:ı veya el
Kasidetü'l-garamiyye adlı eserine Yah
ya b. Abdurrahman el-İsfahani el-Kara
n tarafından yapılan şerhin haşiyesidir 
(GAL Suppl., 1. 635) 
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BiRMAvi, 
Muhammed b. Abdüddaim 

(t.>...ıl._r.ll~ l..ıll..lf-ı.:r.~ ) 

Ebu Abdiilah Şemsüdd!n Muhammed 
b. Abdiddaim b. Musa el-Askalanl 

(ö. 831 / 1428) 

Şafii fakibi ve hadis alimi. 
_j 

763'te (1362) doğdu. Aslen Askalanlı 
olup Mısır'ın kuzeybatısında Garbiye vi
layetine bağlı Birma kasabasına nisbet
le Birmavi diye anılır. Daha sonra Kahi
re'ye yerleşti. ibrahim b. İshak el-Ami
di, Abdurrahman b. Ali b. Kari, Burha
neddin ibn Cemaa, Zerkeşi, Ömer b. Ras
lan el-Bulkfni, İbnü'l-Mülakkın gibi alim
lerden ders aldı. Arkadaşı Necmeddin b. 
Hiccf'nin daveti üzerine Dımaşk 'a gitti 
( 82 ı 1 ı 4 ı 8) ; orada hatiplik ve kadılık yap-
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tı. Darü'l-adl 'de fetva görevini üstlendi. 
Revahiyye ve Eminiyye medreselerinde 
ders okuttu. Oğlu Muhammed'in ölümü 
üzerine Kahire'ye döndü (Receb 826/ Ha
ziran 1423) Burada fetva vermeye, ders 
okutmaya ve telif çalışmalarına devam 
eden Birmavi, aralarında Mahallf, Yahya 
b. Muhammed el-Münavf, Takıyyüddin 
İbn Pehd, ibn Nasırüddin gibi tanınmış 
alimierin de bulunduğu birçok talebe ye
tiştirdi. 828'de (1425) hacca gidince bir 
yıldan fazla Mekke yakınlarında ikamet 
edip ders okuttu. Kahire'ye döndükten 
sonra yine öğretim maksadıyla Kudüs'e 
giden Birmavi bir müddet sonra orada 
vefat etti (22 Cemaziyelahir 83 ı 1 8 Nisan 
1428). 

Eserleri. 1. el-Lami'u's-sabih 'ale 'l
Cô.mi 'i'ş-şaJ:ıih. Sal}.ih-i Bu{ıô.~i üzeri
ne dört ciltlik bir şerh olup Süleymani
ye Kütüphanesi'nde nüshaları bulunmak
tadır (Pertevniyal, nr. 131 , 132 / 1, Fatih, 
nr. 929, 935, 949) 2. en-Nüb?etü'l-elfiy
ye fi'l - uşı11i'l - fıl~hiyye. Fıkıh usulüne 
dair manzum bir eserdir. Elfiyye ii uşı1-
li'l- fı~h adıyla da bilinir (Süleymaniye 
Ktp., Laleli, nr. 3705 / 4). 3. Şerl}.u'n-nehr 

bi-şerl}.i 'z-Zehr. Zehrü'l-bisam adlı ken
di eserinin şerhidir (Süleymaniye Ktp., 
Bağdatil Vehbi Efendi, nr. 1 308). 4. Şerl}.u 
Lô.miyyeti'l- et 'al. Cemaleddin İbn Ma-

Muhammed b. Abdüddaim"in el-Liimi'u "ş-şabil). 

'ale 'l·Ciimi'i'ş·şal).11). adlı eserinin ilk sayfası 
{Süleymaniye Ktp., Fatih , nr. 929) 
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lik'in sarfa dair eserinin şerhidir (Süley
maniye Ktp., Laleli , nr. 3099). s. Menhe
cü 'r-rô.,ii bi-çlavô.biti'l-fera,ii. Peraize 
dair manzum bir eser olup müellifı ta
rafından ayrıca şerhedilmiştir. 6. el-Fe
vô.,idü's-seniyye ii şerl}.i'l-Elfiyye. Fı
kıh usulüne dair kendi eserinin şerhidir. 
7. Şerhu'ş-şudur li-şerl}.i zeva ,idi'ş-Şü
?ı1r. Cemaleddin b. Hişam'ın nahve dair 
$Ü?ı1ru '?-?eheb adlı eserinin şerhidir. 

8. el-Mukaddimetü'ş-şafiye ii 'ilme
yi'l- 'arı1i ve'l-~ii.fiye (son dört eserin 
yazma nüshal arı için bk. Brockelmann, GAL, 

1, 165; Il, 30, 1 18; Suppl., Il, 1 13; Sezgin, 
1, 121). 

Birmavi'nin kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır : Şerhu Sülô.
şiyyô.ti'l-Bu{ıari, Cem 'u'l - 'udde if feh
mi'l- 'Umde, Şerl}.u'l-Mühimmô.t, el
M ul].taşar ii' s- sireti 'n- nebeviyye, el
Behcetü '1- verdiyye. 
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~ M. EsAT KıLIÇER 

BİRR 
(_;:ll) 

İman, ibadet ve ahlaka ilişkin 
L bütün iyilikleri ifade eden bir terim. _j 

Birr kelimesi Kur'an-ı Kerim'de her 
türlü iyilik, ihsan. itaat, doğruluk, gü
nahsızlık gibi marralarda kullanılmıştır. 

Aynı kökten gelen berr ise hem "çok şef
katli ve kerem sahibi" anlamında Allah'ın 

bir ismi (et-Tür 52 / 28), hem de "itaatkar" 
anlamında insanın sıfatı olarak Kur'an'da 
tekrarlanmıştır. Bir ayette (Abese 80/ 
16). aynı kökten gelen barr (itaatkar) ke
limesinin çoğulu olan herere meleklerin 
sıfatı olarak geçmektedir. İki ayette ge
çen (ei-Bakara 2i 224; el-Mümtehine 60/ 
8) ve "iyi olma, iyilik yapma" manasını 
ifade eden "(en.) teberrü", fiili de "birr· ' 
kökünden türetHmiştir. Aynı · kullanım 

tarzları hadislerde de yer almıştır. 

Bakara süresinin uzunca bir ayetinde 
(2 / ı 77), bu terimin muhtevasına giren 
müsbet nitelikler İslam'ın beş temel itl
kad konusu (Allah'a, ahiret gününe, melek
lere, kitaplara ve peygamberlere iman), Al-



lah ' ın emir ve rızasına uygun şekilde ma
Ii yardımlarda bulunma. namaz ve ze
kat ibadetlerini yerine getirme. sözleş
melere riayet etme. en zor ve sıkıntılı 

zamanlarda bile sabırlı ve metanetli ol
ma şeklinde gösterilmiştir. Kur'an - ı Ke
rim'in birçok yerinde görüldüğü gibi bu 
ayette de yalnızca en başta gelen er
demlerin sıralandığı. dolayısıyla birrin 
muhtevasının sınırlandıtılmadığı düşü

nülürse birrin iman. ibadet ve ahlaka 
dair bütün iyi hasle~Ieri kapsayacak ge
nişlikte bir kavram olduğunu kabul et
mek gerekir. Nitekim Fahreddin er-Ra
zi de bu ayet münasebetiyle birri. "bü
tün saygılı davranışları (taat) ve insanı 

Allah'a yaklaştıran hayırlı işleri içine alan 
bir kelime" şeklinde tarif etmiştir (Mefa

tlf:ıu ' l -gayb, V. 37) Söz konusu ayetin de
vamında , gerçekten dürüst ve takva sa
hibi olan kişilerin ancak belirtilen has
Ietleri kazananlar olduğu ifade edilmiş
tir. "Birr" ve en genel anlamı ile "Allah'a 
karşı saygılı olma" demek olan takva 
arasındaki bu yakınlık Kur'an-ı Kerim'de 
başka vesilelerle de gösterilmiştir. Yine 
Bakara süresinde (2 / 189). bir örnek ol
mak üzere. evlere kapıdan girmek yeri
ne arka taraftan girmek gibi ahlak ve 
görgü kurallarına aykırı bir davranışın 
"birr'' sayılamayacağı belirtildikten son
ra birrin takva sahibi insana has bir fa
zilet olduğu ifade edilmiştir. İki fazilet 
arasındaki bu yakınlık diğer bir ayette 
(ei-Maide 5/ 2) ... Birr ve takva hususunda 
yardımlaşınız " ifadesiyle gösterilmiştir. 

İmam Matüridi bu ayeti tefsir ederken 
bu iki fazileti , "birr. bütün hayırların en 
tam şekli. takva ise bütün şerlerin terke
dilmesi ve bir daha yapılmamasıdır" şek
linde tarif etmiştir (b k Te' u fia t ı. l 75b)_ 

Maverdi'ye göre söz konusu ayette birr 
ve takva kelimelerinin yan yana gelme
sinin sebebi. bunların birbir ini tamam
layan ahlaki faziletler olmasıdır. Çünkü 
ona göre birr insanlara karşı iyi olmak 
ve iyilik yapmaktan doğar ve kişiye in
sanların sevgi ve hoşnutluğunu kazan
dırır : Allah'a karşı veeibelerini yerine ge
tirmekten doğan takva fazileti de AI
Iah ' ın sevgi ve hoşnutluğunu kazandırır. 

her iki sevgiyi kazanan insan ise tam 
mutluluğu yakalamış olur. Maverdi birr 
terimini geniş bir şekilde tahlil ettiği 

Edebü 'd -dünya ve'd-din adlı eserinde 
bu erdemi. sosyal hayatın kurulması ve 
işlemesinin temel şartları arasında say
dığı ülfet*in bir unsuru olarak görmüş
tür. Ona göre birr sıla ve ma'ruf olmak 
üzere iki şekilde tezahür eder. Sıla, "kar-

şılık gözetmeksizin mal yardımında bu
lunmak", ma'ruf ise "gerek söz gerekse 
davranışla insanların iyilik ve mutlulu
ğu , dirlik ve düzenliği için çalışmak" an
lamına gelir (MaverdT. s. 184) Maverdi 
bu açıklamasında birrin takvadan çok 
ihsan kavramıyla ilgisine ağırlık vermiş
tir. Esasen Kur'an-ı Kerim 'de birrin bu 
manası üzerinde de önemle durulmuş

tur (mesela bk. el-Bakara 2/ 44 ; Al-i im
ran 3/ 92). Birçok hadiste anne ve ba
baya karşı iyi ve saygılı davranmanın 

"birrü'I-valideyn" tabiriyle ifade edilme
si de birr ile ihsanın yakınlığını göste
rir. Ancak bütün kaynaklarda birr "ihsa
nın en ileri derecesi" şeklinde açıklan
mıştır. 

Bakara süresinin 177. ayetine göre 
birr doğruluk (s ı d k ) erdemiyle de yakın
dan ilgilidir. Bu sebeple birre doğruluk 
manası verenler olmuşsa da (bk. Razi, lll , 
45; Ragıb, el- Müfredat, "birr" md.; Lisa

nü'l -'Arab, "brr" md.) bütün sahih kay
naklarda yer alan birr hakkındaki uzun
ca bir hadis (mesela bk. Buhari . "Edeb", 
69 ; Müslim, "Birr", ı 03- ı 051. bu terimin 
sıdkın eş anlamiısı değil onun bir sonu
cu olduğunu göstermektedir. Hz. Pey
gamber. "Doğruluk birre, birr de cenne
te ulaştırır" diyerek bu hususa işaret et
miştir. Hadiste ayrıca yalanın bütün kö
tülüklerin temeli olduğu şeklindeki ge
nel İslami telakki de vurgulanmıştır. Bu 
durumda dürüstlük ve onun sayesinde 
ulaşılan birr bütün iyilikleri kapsamak
tadır. Nitekim Hz. Peygamber başka bir 
hadiste. "Birr ahlak güzelliğidir" buyur
muş (Müslim. "Birr", 14-1 5; Ti rmizi. "Zühd", 
52), burada ve daha başka hadislerinde 
(mesela bk. Darimi . "Büyü' ", 2 ; Müsned, 
IV, 182. 194. 227. 228) birrin insan vicda
nını (nefs. kalp) huzura kavuşturan, ruh 
dünyasını aydınlatan ve geliştiren her 
tür lü iyilik ve güzellikleri kapsadığını 

belirtmiştir. 
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~ A Li ToKSARI 

L 

B[RUN 

Osmanlı sarayının 
(Topkap; Sarayı) 

birinci ve ikinci yer denilen 
meydanlarındaki müesseseleri 

ifade eden bir tabir. 
_j 

Sarayın Birun (d ış) hizmetiileri idari, 
askeri ve dini alanlarda olmak üzere al
tı sınıfa ayrılmaktaydı. Bu görevlilerin 
tayin ve terfileri özel prensipiere göre 
yapılırdı. Padişah hocası , hekimbaşı, cer
rahbaşı, kehhalbaşı (göz hekimi ), münec
cimbaşı ve hünkar imamı Birun halkının 
u lema sınıfını: şehremini , arpa emini. 
matbah emini, darphane emini ve kağıt 
emini ümena sınıfını ; rikab-ı hümayun 
veya özengi ağaları denilen miralem. ka
pıcıbaşı , kapıcılar kethüdası . çavuşbaşı 

ile şikar ağaları (çakı rcıbaşı, şahinci baş ı , 

atmacacıbaş ı ), çaşnigirbaşı ve mirahur 
ağalar sınıfını teşkil ederdi. Yeniçeri ağa
sı. cebecibaşı, topçubaşı, arabacıbaşı , al
tı bölük ağaları denilen kapıkulu süvari 
bölüklerinin (sipah, si lahdar, gureba- y ı ye
min, gureba-y ı yesar, u lüfec iyan-ı yemin, 
ulüfeciyan- ı yesar) kumandanları da ağa
lar sınıfından olup, saray teşkilatı dışın
daki bu askeri ağalara da Birun ağaları 
denirdi. 

Çeşitli hizmetlerde kullanılan müte
ferrikalar, baltacılar, bostancılar, peyk, 
solak, şatır, mehteran-ı alem ve mehte
ran-ı hayme denilen alem ve çadır meh
terleri, saka gibi hizmetlilerle çamaşır
cı. aşçı , ekmekçi, terzi. hattat, hakkak. 
kuyumcu, demireL silahçı gibi sanatkar
lar da Birun hizmetlilerindendi. 

Birun tabiri Enderun gibi varlığını im
paratorluğun sonuna kadar sürdüreme
miş, Tanzimat' ın ilanından sonra pek kui
Ianılmamıştır. Osmanlılar'da , sarayın Bi
run ricalinden başka doğrudan doğruya 
sadrazama bağlı bıyık.l ı veya gedikli ağa
lar diye adlandırılan görevliler de vardı. 
" Kapı halkı " olarak tanımlanan bu ağa
lara dış ağalar denildiği de olurdu. Bu 
gedikli ağaların maiyetinde çalışanlara 

ise zobu denirdi. 
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